หน้าที่ (1/5)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้เยาว์ (Krungthai KIDS SAVINGS)
1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการ
สร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทาธุรกรรมกับธนาคารตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1
บัญชีเท่านั้น ในนามของผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองเพื่อผู้เยาว์ หรือผู้เยาว์โดยผู้ปกครอง สาหรับการลงนามสั่งจ่ายเงิน หากผู้เยาว์
ลงนามได้ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองเป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินและปิดบัญชีร่วมกัน หรือผู้ปกครองเป็นผู้ มีอานาจลงนาม
สั่งจ่ายและปิดบัญชีเพียงผู้เดียวก็ได้ แต่หากผู้เยาว์ ไม่สามารถลงนามได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายและปิดบั ญชี
เพียงผู้เดียว และห้ามนาบัญชีไปใช้เป็นหลักประกันในการค้าประกันสินเชื่อ และค้าประกันอื่น ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือกรอกรายการในคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุ
เงื่อนไขการลงนามสั่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิด
บัญชีเงินฝาก
3. การเปิดบัญชีเงินฝาก การฝากเพิ่มเติมทุกครั้ง และจานวนเงินสูงสุดต่อบัญชี ต้องเป็นจานวนเงินตามที่ธนาคารกาหนด
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้องเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าชารุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายให้แสดงหลักฐาน
การแจ้งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย โบนัส ในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทั้งยอม
ให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราโบนัสได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยและโบนัสไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของ
ผู้ฝากอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และโบนัสดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถือ
อัตราดอกเบี้ย และอัตราโบนัสที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ทันที และยอมรับดอกเบี้ย
และโบนัสตามอัตราที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ ไม่ต้องนาสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยและโบนัสอีก
6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่
ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
7. การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. ทุ ก ครั้ ง ที่ ฝากหรื อ ถอน ผู้ ฝากต้ อ งแสดงหลั กฐานต่อ เจ้าหน้า ที่ผู้มีอ านาจลงนามของสาขา เพื่ อ ลงรายการการฝากหรือถอน
แล้วตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรือถอน และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที
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9. เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื่อเรียกเก็บเท่านั้น และผู้ฝาก
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรือไม่ โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือมีสิทธิถอนเงินตาม
ตราสารนั้นได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ว่าถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ฝากควร
นาสมุด คู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยสามารถทารายการได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ
(Passbook Update Machines)
11. หากผู้ฝากทาธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทารายการฝากโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก หรือการทารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรือการทารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai NEXT เป็นต้น มีจานวนรายการรวมกันเกินกว่า 30
รายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็นรายการยอดรวมด้าน
เดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั้น จะต้องติดต่อให้สาขาออกรายการ
เคลื่อนไหวทางการเงิน (Statement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
12. การนับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและโบนัส ธนาคารจะนับตั้งแต่วันแรกของเดือนถึงวันสิ้นเดือน กรณีเดือนแรกที่เปิดบัญชีและ
วันที่เปิดบัญชีมิใช่วันแรกของเดือน จะนับระยะเวลาภายในเดือนตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีนั้นจนถึงวันสิ้นเดือน
13. ดอกเบี้ยและโบนัสที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ย และโบนัสที่พึงได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการ
บัญชีหรือจานวนเงินในบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทันที
14. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้เยาว์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
จากดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากนั้นเพื่อนาส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจานวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหักภาษีส่วนที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยู่กับธนาคารได้
15. หากธนาคารมีการนาเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการนาเข้าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจานวน
นั้น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ทันที อย่างไรก็ตามภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้ว ธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
16. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที่ธนาคารกาหนดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
17. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกาหนดต่อเจ้าหน้าที่
ธนาคาร
18. กรณีบัญชีไม่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินอื่นใดคงเหลือในบัญชี และไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝาก-ถอน)
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
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19. กรณีผู้ฝากอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ธนาคารจะทาการปรับประเภทบัญชีเงินฝาก Krungthai KIDS SAVINGS เป็นประเภทบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารในวันต้นเดือนถัดจากเดือนเกิดที่ผู้ฝากมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้ปรับประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้ว อัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสาหรับบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติ
20. ผู้ ฝากยิ น ยอมให้ ธนาคารคิดค่ าธรรมเนี ยมที่ เกี่ยวข้อ งกับ บัญ ชีเงิน ฝาก Krungthai KIDS SAVINGS ในอั ต ราและหลักเกณฑ์
เดียวกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศสาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
21. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้
ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากสาคัญ
ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดาเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
22. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือทาง e-mail address หรือทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว
23. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีที่ผู้ฝากมีมากกว่าหนึ่งราย ผู้ฝากร่วมแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่นในเงื่อนไขการจ่ายเงินหรือตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฝากร่วมแต่ละราย ธนาคาร
จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเท่าๆ กัน
25. ในกรณีที่ผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ฝากร่วมรายนั้นถึงแก่กรรม ธนาคารจะพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประกอบการจ่ า ยเงิ นฝากให้ แ ก่ผู้ฝากร่ ว ม และ/หรื อ ผู้ รั บ มรดก และ/หรื อ ผู้ จั ด การมรดกของผู้ ฝากร่ ว มรายที่ ถึ งแก่ กรรมนั้น
(แล้วแต่กรณี) อนึ่ง ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรมนั้น
ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรี ยกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และธนาคาร
จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนที่ผู้ฝากร่วม
รายนั้นมีสิทธิได้รับเท่านั้น
26. ในกรณีที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่ง มีหนี้สินใด ๆ ค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนี้ที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝาก
ร่วมค้างชาระอยู่กับธนาคารได้ทันที
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27. กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อตนเองเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หรือโดยใช้ชื่อบัญชีแตกต่างไปจากชื่อเจ้าของบัญชี
เช่น การใช้ชื่อเจ้าของบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือการฝากเพื่อบุคคลอื่น เป็นต้น แม้ว่าเงื่อนไขการสั่งจ่ายจะระบุว่ามีอานาจสั่งจ่าย
แต่เพียงผู้เดียวหรือสั่งจ่ายร่วมกับบุคคลอื่นหรือคนหนึ่งคนใดมีอานาจสั่ง จ่ายหรือเงื่อนไขการสั่งจ่ายอื่น ๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือว่าสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากนั้นเป็นสิทธิของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
28. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่ อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ทุกประการ
29. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
30. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือ่ ใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่ทุจริต หรือผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิ จกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทั้งสิ้น
31. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ให้ไว้
หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจ
ตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่าง ๆ ของธนาคาร การที่ ธนาคารจ้างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่ นดาเนิ นการแทน (เช่ น งานเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ฝากให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อ มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่ งรวมถึง
วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กาหนดไว้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
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32. ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้า งเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
33. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่
ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มี อยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
34. ผู้ ฝ ากรั บ ทราบข้ อ ความตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้ บ ริ ก ารเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษส าหรั บ ผู้ เ ยาว์ (Krungthai KIDS
SAVINGS) ฉบับนีท้ ั้งหมดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
35. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และหรือ/การใช้บริการดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และหรือ/ตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ และหรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย /แก่ธนาคาร และหรือ/บุคคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทันทีที่ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที่มีความบกพร่องผิด พลาด
เกิดขึ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และหรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของ/
ผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ
หักเงิน และ/หรือโอนเงินดังกล่าว
36. ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
37. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบ และหรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของ /ผู้ฝากจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็น และหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร/
38. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั้งแต่วันที่ทา ใบคาขอ
เปิดบัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
39. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์/ และหรือบริการของธนาคารให้/ผู้ฝากทราบซึ่งรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ /ทั้งนี้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ
สาขาของธนาคาร เป็นต้น
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